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Forekomst av plutselig død

Unge idrettsutøvere

• En norsk kartlegging av dødsfall i 
forbindelse med fysisk aktivitet og 
idrett i aldersgruppen 15-34 år i 
perioden 1990-1997 avdekket 23 
tilfeller, det vil si om lag 3 dødsfall per 
år.

• Det er viktig å understreke at dette 
gjelder alle tilfeller som kan knyttes til 
fysisk aktivitet; ikke bare de som 
skjedde i forbindelse med organisert 
idrett. 

Generelt i befolkningen

• Rundt 5000 mennesker rammes av
hjertestans i Norge hvert år, 250 av dem
overlever. Ca. 1 av 10 overlever hjertestans
utenfor sykehus
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Plutselig død i idrett – «hjertet har skylda» 

Aktivitetshåndboken 2009 

Plutselig død i idrett                         
Mats Börjesson, Eva Nylander, Erik Ekker Solberg

• Sammendrag
Plutselig dødsfall hos unge idrettsutøvere 
(< 35 år) skyldes som oftest tidligere ikke-
diagnostiserte, sjeldne, arvelige 
hjertesykdommer. 

• Master atleter (seniorer) > 35 år: Koronar 
hjertesykdom vanligste årsak til plutselig 
død

Grimsmo J. 2017 
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Årsaker til plutselig død i idrett

La Gerche et al. JACC 2013

Grimsmo 2016



lhl.no

Gentest

• Gentest skal tas hos alle med dilatert høyre ventrikkel (og venstre 
ventrikkel ved mistanke om HCM) og VT, hyppige VES, synkope
– Spesialt obs. anstrengelsesutløste hendelser

– Konkurranseutøvere 

Grimsmo 2016
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Hjertesykdom hos eldre som har drevet kondisjonsidrett et langt liv?

Grimsmo J. 2017 
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Normalt hjerte vs. idrettshjerte

10.03
.2019

Grimsmo J. 2017 
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Screening eller ikke screening – that’s the question

Grimsmo 2016
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Flow-chart for pre-screening av 
aktive seniorer > 35 år (40) 

Borjesson M et al., EJCPR 2010

Grimsmo 2016
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Egenscreening

Borjesson M et al., EJCPR 2010

Grimsmo 2016
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Grimsmo J. Effekt av og anbefaling for fysisk trening ved normalt hjerte og ved hjertesykdom. Kapittel 9. I: Kardiologi. Klinisk 
veileder. Forfang K, Istad H, Wiseth R (red.) 2. utgave. Gyldendal Akademisk 2015; 351-363. 

Grimsmo 2016
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Videre henvisning

• Det anbefales at fastlege henviser 
videre til hjertespesialist hvis det 
hos yngre personer (< 35 år) under 
trening/konkurranse har vært 
symptomer på:

• Besvimelse, nærbesvimelse, 
unormal hjertebank, rask puls 
lenge etter fysisk aktivitet (> 5 
minutter), brystsmerter eller 
unormalt tung pust i forhold til 
normalt for vedkommende.
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Henvisning til spesialist av yngre som driver idrett

• Videre skal det være lav terskel for 
videre henvisning ved positiv 
familieanamnese med plutselig død 
i ung alder hos første grads 
slektning (søsken, forelder) og et 
av de forrige nevnte symptomer. 

Grimsmo 2016
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Henvisning for videre undersøkelser av seniorer

• Hos seniorer, som benevner dem over 35 år er det spesielt symptomer og 
mistanke om koronar hjertesykdom som skal føre til videre henvisning, 
etter at det er tatt relevante undersøkelser inklusive EKG.

Grimsmo 2016

Tidligere Mr. Universe 1952 i en alder
av 101 år.
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Sykdom i hjerte som følge av eliteidrett/mye trening

10.03
.2019

Akseptert/høyst sannsynlig 
– Forkammerflimmer (atrieflimmer) både elite og senior 

utøvere

– Bindevevsdannelse – mer ekstraslag (mest hos senior 
utøvere) 

Mulig årsak: 
– Utvidelse og skader på høyre hjertekammer:  

• ATLETHJERTE -
TRENINGSINDUSERT
KARDIOMYOPATI VS. ARYTMOGEN
HØYRE VENTRIKKELKARDIOMYOPATI: DIAGNOSTIKK
OG UTFORDRINGER

• Pågående viktige prosjekter 
– Kartlegging av treningsindusert 

hjertemuskelsykdom

– Prosjekter ved OUS Rikhospitalet

Grimsmo J. 2017 
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• Den svenske Socialstyrelsen anbefaler hjertekontroll av risikogrupper, for eksempel 
personer med visse hjertesykdommer, der plutselig dødsfall har forekommet hos 
nære slektninger, eller personer som har alarmerende symptomer i forbindelse 
med fysisk anstrengelse.

• Det anbefales imidlertid ikke å spore opp individer med skjult hjertesykdom ved å 
undersøke alle ungdommer eller alle som driver med idrett eller trener, da 
sykdommene er sjeldne og diagnostikken ikke sikker nok til å identifisere alle syke, 
hvilket både er problematisk ved falskt negativt og falskt positivt resultat.

• Både Riksidrottsförbundet og Socialstyrelsen i Sverige anbefaler likevel direkte 
hjertekontroller av elite-idrettsutøvere. Slike anbefalinger foreligger imidlertid ikke 
i Norge. 

Screening i Sverige
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Ferdig med første del 



Risikovurdering og trening av hjertepasienter
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Hjertepasienter til treningsbasert rehabilitering

Grimsmo J. 2018 
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Utredning av hjertepasienter før rehabilitering og trening

• Ideelt sett skal alle som henvises til
hjerterehabilitering eller videre opptrening
være ferdig utredet, behandlet og klarert for 
fysisk aktivitet

• Vi vet at dette ikke alltid er tilfelle

• Derfor viktig å ha oversikt over resttilstand
og andre sykdommer (komorbiditet) før
oppstart av trening

• Viktig med kunnskap om risiko ved
utøvelse av fysisk aktivitet for forskjellige
grupper og diagnoser av hjertepasienter

Grimsmo J. 2018 
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Guidelines/anbefalinger

• Det finnes ingen norske, europeiske eller
amerikanske anbefalinger for hvem som bør
eller skal ha arbeids-EKG eller CPET 
(cardiopulmonary exercise testing) før
deltakelse i hjerterehabilitering

• Det finnes heller ikke praktiske retningslinjer
for hvem som trenger eller ikke trenger
arbeids-EKG eller CPET

• I dag opp til enhver som henviser
til rehabilitering om de mener det
skal gjøres arbeids-EKG først

• I dag opp til enhver som driver 
med rehabilitering om de gjør
arbeids-EKG eller CPET som ledd i
risikovurdering før oppstart med 
trening

Grimsmo J. 2018 



lhl.no

Er det høy risiko ved testing og trening av hjertepasienter? 

• Nei! Svært lav risiko, som vi nettopp har hørt!

• Minst 8.000 arbeidsbelastningstester ved hjerterehabiliteringsavdelingen 
gjennom snart 18 år - kun 1 alvorlig hjertehendelse med VT og synkope

• Mellom 1-2 promille alvorlige hendelser (med 4 døde) til sammen under 
rehabiliteringsoppholdet, hvorav kun halvparten skjedde under fysisk aktivitet

• Er det da noen grunn til risikovurdering av hjertepasienter før de starter opp 
med trening?

Grimsmo J. 2018 
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Hva snakker vi om? Risiko for hva? 

• Hjerterytmeforstyrrelse som medfører risiko for plutselig død
• Noen hjertepasienter er mer utsatt for å få dette under hardere fysisk aktivitet enn i hvile 

eller ved lett til moderat aktivitet 

• Rytmeforstyrrelse pga. lite oksygen til hjertemuskulatur

• Rytmeforstyrrelse som følge av «elektrisk ustabilitet»

– Akutt (nytt) hjerteinfarkt

• Tyder på at det er så sjelden at vi nærmest kan se bort i fra det – MEN rask behandling hvis 
det skjer

10.0

3.20

Bunntekst
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EUROPREVENT 2018  Professor Bjarnason-Wehrens

Grimsmo J. 2018 
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En praktisk tilnærming iht. Bjarnason-Wehrens 2018

10.0

3.20

Grimsmo J. 2018 

Cardiology Clinics, Vol 19, M.A. Williams, «Exercise
testing in cardiac rehabilitation; ‘Exercise prescription
and beyond,» p. 415-431
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• Risikostratifisering ved koronar hjertesykdom baseres på:
– Medisinsk historie og funn

– Fysisk kapasitet 

– Venstre ventrikkels pumpefunksjon (EF %)

– Fravær eller tilstedeværelse av:

• Iskemi

• Arytmi

• Puls- og blodtrykksrespons (kronotropi og inotropi)

• Angina pektoris eller andre tegn som nærsynkope, unormal tung pust

❖ - ved testing -

➢ så da var vi like langt - skal alle testes før deltakelse?

10.0

3.20

Bunntekst

En praktisk tilnærming iht. Bjarnason-Wehrens 2018

Grimsmo J. 2018 
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Koronar hjertesykdom og risikovurdering LAV før trening

• Laveste risikovurdering - testing
– Fysisk kapasitet > 7 METs (= 7 X 3.5 ml/kg/min = > 24.5) 

– Fravær av komplekse ventrikulære arytmier under belastningstest og i recovery

– Fravær av angina pektoris eller andre signifikante symptomer (svimmelhet, unormal tung pust, «light-
headedness») ved testing eller i recovery

– Normal hemodynamikk (kronotropi og inotropi) ved test

• Laveste risikovurdering - funn uavhengig av testing
– EF > 50 %, ukomplisert hjerteinfarkt eller revaskularisering, fravær av ventrikulær arytmi i hvile, fravær 

av kongestiv hjertesvikt, fravær av tegn på rest-iskemi, fravær av klinisk depresjon

10.0

3.20

Bunntekst Grimsmo J. 2018 
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Koronar hjertesykdom og risikovurdering MODERAT før trening

• Risikovurdering moderat før trening
– Tilstedeværelse av angina eller de andre signifikante symptomene kun ved høyere 

grad av anstrengelse med METs > 7

– Mild til moderat grad av stum iskemi under belastningstest eller i recovery (ST-
senkning < 2 mm)

– Fysisk kapasitet < 5 METs

• Funn uavhengig av testing - moderat risiko
– EF = 40-49%

10.0

3.20

Bunntekst Grimsmo J. 2018 
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Koronar hjertesykdom og risikovurdering HØY før trening

• Høy risiko – funn ved testing
• Tilstedeværelse av kompleks 

ventrikulær arytmi under og etter 
testing

• Angina eller andre signifikante 
symptomer ved lav belastning < 5 
METs

• Høy grad av stum iskemi med ST-
senkning > 2 med mer

• Abnormal hemodynamikk
(manglende/betydelig redusert 
inotropi og betydelig redusert 
kronotropi) og alvorlig post-test 
hypotensjon

–Funn uavhengig av testing –
høy risiko

• EF < 40 %
• Historie med hjertestans, eller 

plutselig død (gjenopplivet)
• Kongestiv hjertesvikt
• Symptomer på restiskemi etter 

behandling/prosedyre
• Klinisk depresjon    

Grimsmo J. 2018 
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Trening for pasienter med koronar og annen hjertesykdom 

• Fra lærebok: Forfang K, Istad H, Wiseth R. Kardiologi. Klinisk veilder. Kapittel 29. 
Effekt av og anbefaling for fysisk trening ved normalt hjerte og ved hjertesykdom. 
Gyldendal 2015.   (Tabell fra Aktivitetshåndboken; Helsedirektoratet). 

Eldre tolererer trening godt og har minst like stort utbytte av treningen. Viktig med økende
vekt på vekttrening med økende alder. 
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Klinisk tilnærming: Koronar hjertesykdom og klaffeopererte

• Det er ikke sterk grunn til å teste 
(arbeids-EKG) før deltakelse i 
rehabilitering for pasienter med 
vellykket gjennomført CABG eller PCI 
med kun minimale eller ingen 
restplager

• Ukompliserte klaffeopererte har ingen 
spesielle restriksjoner mht. trening 
(hjerterehabilitering) etter ca. 8 uker 

• Det er grunn til å teste og utrede videre 
pasienter med mer uttalte 
brystsmerter, fortsatt tilnærmet like 
redusert funksjonsevne som før 
behandlingen, uttalt tung pust og 
unormal hjerterytme (mye 
palpitasjoner eller synkopetendens) og 
hjertesvikt 

• Obs: Komorbiditet

Grimsmo J. 2018 
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Hjertesviktregime

• Øvre anstrengelsesgrense på Borg 14 (moderat) 

• Èn treningsøkt om dagen, 

• Styrketrening med 8 reps i 1 serie opp mot 80%RM 

• Nok tid til restitusjon/evt hviledag. 

• Basseng: vurderes individuelt

• Tilpasser treningsmengde og –økter underveis.
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Treningsopplegget

• Treningen består av:

• kondisjonstrening:

– kortintervaller med 2 minutters drag x 4 opp til Borg 14, med 2 minutter pause 
mellom dragene, 

– rolig/moderat  kondisjon, Borg 9-13; turgåing, stavgang, sykling.

• styrke- og balansetrening: styrkeapparater, strikk, uten utstyr/egen 
kroppsvekt, sirkeltrening.
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Eldre deltar sjelden i hjerterehabilitering

• Mange undersøkelser viser redusert deltakelse hos kvinner, eldre (over 70-75 år), 
koronarpasienter med ko-morbiditet og ikke-etniske grupper.

• I mange tidligere studier om effekt av HR og trening er det svært få kvinner (4-11 %) og 
nærmest ingen eldre over 75 år som har blitt inkludert, selv om disse samlet står for 
mer enn 50 % av alle pasientene. 

• Studier har vist at både kvinner og eldre har minst like god effekt av HR som 
middelaldrende menn. 
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10.0

3.20

Bunntekst Grimsmo J. 2018 

Hjertesykdommer med potensielt høy risiko for plutselig død under hardere fysisk belastning
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Hva med andre hjertepasienter?

• Nesten alle hjertepasienter kan delta i 
trening uten forutgående testing, så sant 
de er i en stabil fase av sykdommen og vil 
kunne ha nytte av fysisk trening (men de 
skal være ferdig utredet!

• Dette gjelder så fremt belastningen ved 
trening har lav til moderat intensitet og er 
tilpasset individuelt

• Det finnes unntak! For noen er det 
farlig å være fysisk aktiv – og vi kjenner 
ikke alltid grensen

• Dette gjelder hjertesvikt NYHA opp til 
IV, noen med medfødt eller genetisk 
betinget hjertesykdom, og en del med 
arytmier 

• Spesielle retningslinjer for pasienter 
med ICD – helt avhengig av bakgrunn 
og risiko – unngå uhensiktsmessig 
behandling: frekvenskontroll!

Grimsmo J. 2018 

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

CPET er gullstandard for risikostratifisering 
for alle med høy risiko



TAKK FOR MEG og GOD HELG


